
           
                      

  
 
STS de 28 d’octubre de 2005, recurs 2580/2004 
 
Contracte d’assegurança previst en conveni col·lectiu: data d’efectes (accés al text 
de la sentència) 
 
El supòsit de fet d’aquesta clarificadora sentència és el següent: en un conveni col·lectiu 
s’imposava a les empreses afectades l’obligació de concertar un contracte d’assegurança 
per garantir les contingències de vida, incapacitat permanent i absoluta i gran invalidesa 
dels seus treballadors. La millora voluntària consistia en el pagament d’una indemnització 
i es preveia expressament que la pòlissa es formalitzaria en el termini de tres mesos a 
comptar a partir de la publicació del conveni. 
 
Un treballador sol·licita el pagament de la millora voluntària, al·legant que la seva 
invalidesa es va produir dintre del període de vigència del conveni col·lectiu, tot i que 
aquest no s’havia publicat oficialment. 
 
El TS dóna la raó a l’empresa, sobre la base dels següents arguments: 
 
• La millora voluntària es regeix per allò disposat al conveni col·lectiu, i per 

tant, no es pot parlar d’incompliment quan el fet causant s’havia produït amb 
anterioritat a la data a partir de la qual va sorgir l’obligació, és a dir, la data de 
publicació oficial del conveni. 

 
• Si el risc assegurat ja s’havia produït, resulta ja impossible assegurar-lo. En 

efecte, en l’art. 4 de la Llei 50/1980 es preveu que “el contracte d’assegurança serà 
nul, llevat dels casos previstos per la Llei, si en el moment de la seva conclusió no 
existia risc o ja s’havia produït el sinistre”. 

 
Per tant, per al TS el treballador reclamant no té dret a la millora voluntària, ja 
que el fet causant de la seva invalidesa era anterior a la data de publicació 
oficial del conveni col·lectiu. 
 
Les conclusions d’aquesta important sentència són directament aplicables al 
personal laboral de les entitats locals, àmbit on són freqüents aquests tipus de 
millores voluntàries.  
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